
	

	 	
	

 

  
Tak for din ordre!  

Vi håber, dit køb vil vække glæde hos dig og/eller din 4 benede ven J 

Returnering og/eller ombytning af varer: 

Hos Nethesten sætter vi stor pris på vores kunder, og det er derfor vigtigt for os, at du er tilfreds. 
Du kan altid benytte dig af din returret. Det kan både være, fordi du har fortrudt dit køb, har brug 
for en anden størrelse, eller den ikke er som forventet. Har du spørgsmål, er du velkommen til at 

sende os en mail. 

Du står selv for fragtomkostningerne ved returneringen af varen. Men vi kan tilbyde en returlabel, 

så din pakke bliver sendt forsikret igennem os. Denne kan købes på vores webshop. 

Hvis du ønsker at ombytte til en anden størrelse, skal du blot bestille en byttefragt på vores 
hjemmeside. Så sender vi dig en returlabel på mail og sender derefter den nye vare som du ønsker 

til dig. Husk at sende kvittering og denne seddel udfyldt med tilbage. 

Bedste hilsner fra Nethesten.dk 

Jeanett og Nilas. 

 

 

 

 

 

 

Nethesten (NK711-477 ApS) |	Jeanett	og	Nilas	Aastrøm	Karlberg | Bakkelund 27, 4622 Havdrup |  

Tlf: +45 81	74	27	77 Mail: Nethesten@Nethesten.dk |www.Nethesten.dk  

 



	

	 	
	

 

Sådan gør du:                                  RETURSEDDEL  

For at vi kan behandle dine returvarer, bedes du:  

• Udfylde retursedlen med dine kundeoplysninger   

• Vedlæg din kvittering eller faktura sammen med varen/varerne 

• Sende varen/varerne retur til: 		 Nethesten.dk	(NK711-477	ApS) 
  Bakkelund	27	 
  4622,	Havdrup.	  

Vær opmærksom på at sende din varer I forsvarlig indpakning. 

Bemærk også, at du selv skal bære omkostningerne forbundet med returnering af varen. Medmindre, vi har leveret 

varen til dig ved en fejl, eller at varen ved modtagelsen var beskadiget eller defekt, husk at dokumentere dette. 

Er du i tvivl om det mindste, så ring på Tlf: +45 81	74	27	77	eller mail på Nethesten@Nethesten.dk, så hjælper vi dig.  

Kundeoplysninger:  

Navn:_____________________________________________  Ordrenummer:__________________  

Jeg returnerer følgende varer:  

Vare/Varenummer Farve Str Årsag 

    

    

    

 

 Jeg ønsker følgende varer I 

stedet for: Vare/Varenummer 

Farve Str Årsag 

    

    

    

 

Udfyldes	af	Nethesten	
Modtaget	
	
	

Behandlet	

	


